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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_PV(2011)203_1

PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 20 grudnia 2011 r., w godz.9.00-12.30 i 15.00-18.30

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 20 grudnia 2011 r., 
o godz. 9.12.

1. W godz. 09.00-10.00 - posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

Od godz. 10.12 dalszej części obrad przewodniczyła Chrysoula Paliadeli 
(wiceprzewodnicząca).

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego PETI_OJ (2011)203_1

Przewodnicząca ogłosiła istotną zmianę w porannym porządku obrad − po omówieniu 
punktów proceduralnych, komisja przystąpi do omówienia punktów 8-12, a następnie 
6 i 7. 

Omówienie punktów znajdujących się w porannym porządku obrad odbędzie się
w obecności składających petycje. Po południu składający petycje obecni będą 
podczas omawiania punktów 13 i 14.

W ubiegłym tygodniu posłom oraz pracownikom grup rozdano załącznik do uwag dla 
przewodniczącej. Jako że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, wnioski dotyczące 
otwarcia, zamknięcia oraz wycofania petycji z przedstawionych przyczyn uznano za 
zatwierdzone.

Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym 
protokole.
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3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca przypomniała posłom, że pierwsza część mandatu komisji zbliża się 
ku końcowi. Ostatnie posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12 stycznia. 
Poinformowała zebranych, że posiedzenie inauguracyjne, rozpoczynające drugą część 
kadencji komisji, prawdopodobnie odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia po 
południu. 

4. Sprawy różne

Brak

W obecności Komisji Europejskiej

5. Petycja 0212/2008, którą złożył Ioannis Papadopoulos (Belgia), w sprawie 
tworzenia składowisk odpadów

Głos zabrali: przewodnicząca, Ioannis Couniniotis (Komisja), Ioannis Papadopoulos 
(składający petycję), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, przewodnicząca, Ioannis Couniniotis (Komisja) oraz Ioannis Papadopoulos 
(składający petycję)

Decyzja:  rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. 

6. Petycja 0078/2007, którą złożył Mavroudis Voridis (Grecja), w sprawie budowy 
wysypiska śmieci we wschodniej Attyce
oraz
Petycja 0573/2011, którą złożył Konstantinos Papadigenopoulos (Grecja) 
z 2220 podpisami, w sprawie poważnych błędów i braków w ocenie oddziaływania 
na środowisko dotyczącej planowanego składowiska odpadów w Mavro Vouno 
Grammatiko oraz związanego z tym naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie 
środowiska  

Głos zabrali: przewodnicząca, Kyriakos Gkikas (reprezentujący składającego petycję), 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Komisja), Ioannis 
Couniniotis (Komisja) oraz Morten Messerschmidt

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji.

7. Petycja 0978/2008, którą złożył Panagiotis Bouras (Grecja), w imieniu Rady 
Miejskiej Megalopolis, w sprawie nieprzestrzegania przez władze Grecji kryteriów 
i procedur UE z zakresu składowania odpadów w związku z planowaną budową 
wysypiska śmieci w pobliżu Megalopolis w peloponeskim regionie Grecji

8. Petycja 0742/2007, którą złożył Andreas Varnakiotis (Grecja), w sprawie 
umiejscowienia składowiska odpadów w prefekturze Achaja (Grecja)
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9. Petycja 1152/2010, którą złożył Georgios Toussas (Grecja) w imieniu Greckiej 
Partii Komunistycznej (KKE), w sprawie szkodliwych dla środowiska działań 
w gminie Ermioni w północno-wschodniej części Peloponezu

Głos zabrali: przewodnicząca, Panagiotis Bouras (składający petycję), Andreas 
Varnakiotis (składający petycję), Georgios Toussas (składający petycję − poseł do PE), 
Ioannis Couniniotis (Komisja) oraz Morten Messerschmidt

Z dyskusji na temat wyżej wymienionych petycji jasno wynika, iż posłowie z powagą 
przyjęli obawy składających petycje oraz że oczekują oni, iż Komisja dołoży wszelkich 
starań, by dostarczyć więcej informacji. 

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Do greckiego ministra środowiska wystosowane zostanie pismo z prośbą 
o dostarczenie informacji oraz przedstawienie stanowiska w sprawie przedmiotu 
rzeczonych petycji. Komisja wznowi obrady w tej sprawie niezwłocznie po otrzymaniu 
ww. informacji. Wniosek składającego petycję I. Papadopoulosa w sprawie wizyty 
rozpoznawczej (który to wniosek znalazł poparcie innych autorów petycji) zostanie 
przestawiony Koordynatorom.

Od godz. 11.48 dalszej części obrad przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

10. Petycja 1331/2010, którą złożył Fausto Benzone (Włochy), w sprawie różnic 
w składkach na ubezpieczenie pojazdów
oraz
Petycja 1621/2010, którą złożył F. F. (Włochy), w sprawie wysokich stawek 
ubezpieczenia samochodowego
oraz
Petycja 1105/2011, którą złożył Marco Fiorentino (Włochy), w sprawie 
harmonizacji europejskich składek ubezpieczeniowych
oraz
Petycja 1106/2011, którą złożył Pietro Avino (Włochy) w imieniu „Onlus Orgoglio 
Meridionale”, w sprawie różnic w składkach ubezpieczenia samochodowego 
między różnymi regionami we Włoszech
oraz
Petycja 0799/2011, którą złożył Giuseppe Sorrentino (Włochy), w sprawie 
dyskryminacji w związku z płaconymi przez mieszkańców Kampanii składkami 
na ubezpieczenie pojazdów silnikowych 

Głos zabrali: przewodnicząca, Pietro Avino (składający petycję), Angelo Genovese 
(składający petycję), Elisa Annamaria Daniele (reprezentująca składającego petycję 
nr 0799/2011), Joao de Abreu Rocha (Komisja), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr oraz 
Philippe Boulland

Posłowie zapoznali się z tabelą ilustrującą ogromne rozbieżności w cenach ubezpieczeń
samochodowych w poszczególnych regionach Włoch.  
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Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Do organu nadzorującego włoski sektor ubezpieczeniowy (Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo − ISVAP) zostanie 
skierowane pismo z wnioskiem o dostarczenie dalszych informacji na temat różnic cen 
ubezpieczeń we Włoszech, a także o wyjaśnienie zarzutów dyskryminacji w zakresie 
cen ubezpieczeń samochodowych w niektórych miastach i regionach Włoch. Komisja 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zostanie poproszona o wydanie opinii 
w sprawie rozbieżności w cenach ubezpieczeń. 

11. Petycja 1458/2010, którą złożył Stefan Jauering (Niemcy), w sprawie jednego 
rejestru brokerów ubezpieczeniowych w Europie

Komisja wyraziła zgodę na przekazanie składającemu petycję informacji zwrotnej na 
temat przeglądu dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (2002/92/WE), 
a w szczególności w sprawie wzajemnego połączenia krajowych rejestrów w sieć.

Głos zabrali: przewodnicząca, Stefan Jauering (składający petycję), Joao de Abreu 
Rocha (Komisja) oraz Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte; petycja zostaje przekazana do 
wiadomości komisji IMCO wraz z odpowiedzią Komisji. 

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.43.

15.00

O godz. 15.18 przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie.

12. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

1. Wyznaczenie sprawozdawców 
1. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2011 r.
2. Opinia w sprawie sprawozdania dotyczącego stosowania prawa UE (JURI)
3. Opinia w sprawie „20 głównych obaw obywateli i przedsiębiorstw UE” (INI -
IMCO) 
4. Opinia w sprawie „Polityki wodnej UE oraz ramowej dyrektywy wodnej” (INI-
ENVI) 
5. Opinia w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 2014-2020” 
COD 2011/0344 (LIBE) 

Koordynatorzy postanowili przełożyć na następne posiedzenie decyzje w sprawie 
wyznaczenia sprawozdawców. Jedynie grupa S&D wyraziła zainteresowanie 
wyznaczeniem sprawozdawcy opinii w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na 
lata 2014-2020” 

2. Stan realizacji sprawozdania C.J. Iturgaiza Angulo 
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Złożono wniosek o przełożenie prezentacji sprawozdania C.J. Iturgaiza Angulo na 
posiedzenie plenarne, biorąc pod uwagę fakt, iż nie przewidziano czasu na debatę, 
mimo iż komisja zaznaczyła, że przeprowadzenie takiej debaty ma ogromne znaczenie. 

Koordynatorzy zgodzili się, że obecnie najważniejsze jest podjęcie niezbędnych 
środków względem odpowiednich struktur w celu dopilnowania, by główna debata 
w sprawie sprawozdania C.J Iturgaiza Angulo, zgodnie z art. 48 ust. 2, odbyła się 
podczas lutowej sesji plenarnej w Strasburgu. 

3. Ocena procedury w sprawie petycji niedopuszczalnych.
W wyniku wdrożenia procedury w sprawie petycji niedopuszczalnych w gestii 
Koordynatorów leży ocena tejże procedury po upływie sześciomiesięcznego okresu 
próbnego. W tym roku do początku grudnia zarejestrowano 1350 nowych petycji, 
podczas gdy w 2010 r. było ich 1567.

Koordynatorzy przyjęli wniosek M. Auken (który to wniosek poparła S. Koch-Mehrin) 
o zasięgnięcie opinii Wydziału Prawnego PE na temat procedury w sprawie petycji 
niedopuszczalnych, a w szczególności opinii na temat interpretacji art. 201 Regulaminu 
PE. Koordynatorzy postanowili kontynuować ocenę procedury niezwłocznie po 
otrzymaniu rzeczonej opinii.

4. Europejska inicjatywa obywatelska
Koordynatorzy zatwierdzili poprawki do Regulaminu PE, zredagowane przez 
przewodniczącą, Dianę Wallis oraz Geralda Häfnera (współsprawozdawców). Poprawki 
zostały oficjalnie złożone i przekazane komisji AFCO. Powinno się je zatem 
rozpatrywać w kontekście sprawozdania na ten temat, przygotowywanego obecnie 
przez Zitę Gurmai w komisji AFCO, które to sprawozdanie miało zostać rozpatrzone
w lutym i przyjęte na posiedzeniu plenarnym nie później niż w marcu 2012 r., jako że 
europejska inicjatywa obywatelska miała wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.  

Koordynatorów poinformowano, że działająca przy Radzie techniczna grupa robocza 
spotka się w Brukseli w dniu 17 stycznia (tydzień sesyjny) w celu podsumowania 
aktualnej sytuacji w zakresie technicznych przepisów wykonawczych 
w poszczególnych państwach członkowskich. Koordynatorzy uznali, że na posiedzeniu 
tym powinni być obecni przedstawiciel komisji, sekretariat i ewentualnie 
sprawozdawcy. Przewodnicząca ogłosiła, że dalsze informacje na ten temat powinny 
być dostępne na posiedzeniu komisji w dniu 12 stycznia.

5. Wniosek o dopuszczalności petycji 1314-11 złożonej przez Taga Fossę, 
zgodnie z procedurą nadzwyczajną 

Jako że problem zgłoszony przez Taga Fossę stanowił ważną zasadę ogólną dotyczącą 
prawa do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 47 Karty Praw 
Podstawowych, przewodnicząca zaproponowała, by niezwłocznie zasięgnąć opinii 
Komisji Prawnej w tej sprawie oraz zwrócić się do Komisji Europejskiej 
o przeprowadzenie szybkiego wstępnego dochodzenia w sprawie sytuacji, która w 
istocie pozbawia składającego petycję możliwości dochodzenia odszkodowania od 
brytyjskich sądów w związku z niestosowaniem prawa UE przez władze brytyjskie. 
Koordynatorzy przyjęli propozycję przewodniczącej.
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6. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz utworzenie Sieci 
UE

Koordynatorów poinformowano, że komisja została zaproszona do uczestnictwa 
w Europejskiej Sieci Konwencji. Sekretariat uczestniczył w posiedzeniu 
przygotowawczym, które odbyło się w piątek 16 grudnia. Zaangażowanie komisji 
wynika z obowiązków, jakie winna wypełnić po otrzymaniu petycji dotyczących 
zagadnień związanych z niepełnosprawnością.  

Koordynatorzy uznali, że komisja powinna stać się członkiem Sieci; stwierdzili, że 
w tym celu Komisja powinna nawiązać wymianę listów między Parlamentem a Agencją 
Praw Podstawowych.

7. Projekt porządku dziennego na posiedzenie styczniowe 
Projekt porządku dziennego na posiedzenie styczniowe został zatwierdzony. 

8. Sprawy różne
Przewodnicząca zaproponowała, by w świetle ostatniej odpowiedzi Komisji na temat 
petycji 0161/2006 złożonej przez Dana Brennana (Irlandia) w sprawie zanieczyszczenia 
w Kilkenny (Irlandia) i jego wpływu na lokalną hodowlę zwierząt, Koordynatorzy 
wyrazili zgodę na odłożenie tej kwestii do dalszej dyskusji podczas marcowego 
posiedzenia, na które zaproszone zostaną władze Iralndii. Koordynatorzy przyjęli 
propozycję przewodniczącej.

13. Petycja 0338/2010, którą złożył T.F.T (Hiszpania) w imieniu „Plataforma por la 
defensa de los valles verdes”, w sprawie ujęć wodnych i wiercenia studni w „Sierra 
de Cazorla”, rezerwacie przyrody w Segura y las Villas w Jaén

Głos zabrali: przewodnicząca, składający petycję, William Floyd (Komisja), Francisco 
Sosa Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete 
Auken oraz Peter Jahr

Posłowie wyrazili obawy w związku z dramatycznym wpływem działalności związanej 
z poborem wody na rezerwat przyrody, gdzie wyczerpano już wiele studni. Uznali, że w 
trybie pilnym (w ciągu 2 miesięcy) należy zebrać więcej informacji, szczególnie na 
temat możliwych naruszeń postanowień ramowej dyrektywy wodnej, tzw. dyrektyw 
siedliskowej i ptasiej oraz dyrektywy w sprawie oddziaływania na środowisko. 

W związku z dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za środowisko stwierdzono, iż 
wszystkie zainteresowane podmioty, tj. nie tylko właściciele, mogą być stroną 
w sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko zgodnie z rzeczoną 
dyrektywą i że dyrektywa ta ma także zastosowanie do bezpośredniego ryzyka.  

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Do władz hiszpańskich skierowane zostanie pismo z prośbą o pilne 
dostarczenie informacji na temat sytuacji w Sierra de Cazorla.

14. Petycja 1820/2009, którą złożył José María Carrasco Cano (Hiszpania) w imieniu 
„Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción”, 
w sprawie sytuacji MŚP w sektorze budownictwa poszkodowanych wskutek 
zaległości płatniczych
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Głos zabrali: przewodnicząca, José Maria Carrasco Cano (składający petycję), Raluca 
Pruna (Komisja), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Peter Jahr oraz składający petycję

Posłowie wyrazili zrozumienie dla składającego petycję i MŚP oraz przyjęli do 
wiadomości informację Komisji na temat przyjęcia nowej Dyrektywy (2011/7/EU) 
w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz 
obowiązku transponowania tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 16 marca 2013 r. 

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji; petycja zostaje przekazana do wiadomości komisji IMCO. Do władz 
hiszpańskich skierowane zostanie pismo z prośbą o opinię w sprawie sytuacji 
w Hiszpanii (opisanej przez składającego petycję) i informację, czy przewidziano środki 
na rzecz poprawy sytuacji MŚP poszkodowanych wskutek zaległości płatniczych.

15. Petycja 0210/2007, którą złożył Robert Pocock (Irlandia) w imieniu organizacji 
środowiskowej „Voice of Irish Concern for Environment”, w sprawie dodawania 
kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody pitnej w Irlandii
oraz
Petycja 0211/2007, którą złożył Walter Graham (Wielka Brytania) w imieniu 
organizacji „Council of Northern Ireland against Fluoridation” sprzeciwiającej się 
fluorkowaniu, w sprawie dodawania kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody 
pitnej w Wielkiej Brytanii

Dyskusja w sprawie tychj petycji została przełożona na wniosek składającego petycję.

16. Petycja 0354/2006, którą złożył Rodney Maile (Wielka Brytania), w sprawie 
domniemanego zanieczyszczenia wzdłuż ujścia rzeki Cleddau na skutek działania 
firm Exxon i Qater

Dyskusja w sprawie tej petycji została przełożona na wniosek składającego petycję.

17. Petycja 1655/2010, którą złożył Lükass Rozītis (Łotwa) wraz z 18 łotewskimi 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, w sprawie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych i projektowania uniwersalnego

Głos zabrali: przewodnicząca, Johanna Engström (Komisja), Tatjana Ždanoka oraz 
Peter Jahr

Posłowie zapoznali się z informacjami Komisji na temat strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2010-2020, wdrażania Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (zob. punkt 12 podpunkt 6), 
Europejskiego aktu w sprawie dostępności oraz na temat wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 
w takich obszarach jak ochrona socjalna, świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, 
edukacja oraz dostęp do towarów i usług i dostarczania towarów i usług 
ogólnodostępnych.  
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Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje 
od Komisji. Wniosek T. Ždanoka w sprawie opracowania sprawozdania z inicjatywy 
własnej na ten temat (jeśli to możliwe wraz z komisją EMPL) zostanie przekazany 
Koordynatorom. 

18. Petycja 1746/2008, którą złożył Maksim Reva (Estonia), w sprawie prawa głosu 
w wyborach europejskich osób o nieokreślonym obywatelstwie mieszkających 
w Estonii

Głos zabrali: przewodnicząca, Tibor Vaszi (Komisja), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, 
Indrek Tarand oraz Margrete Auken

Decyzja:  zamknięcie petycji.

19. Petycje sekcji B

Petycje 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 oraz 0583/2011 zostały zamknięte na podstawie 
pisemnej informacji, dostarczonej przez Komisję Europejską.

Rozpatrywanie petycji 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 1400/2009 pozostaje otwarte 
na wniosek Willy'ego Meyera.

Rozpatrywanie petycji 0445/2011 pozostaje otwarte na wniosek Willy'ego Meyera oraz 
Carlosa José Iturgaiza Angulo.

20. Termin i miejsce następnego posiedzenia

12 stycznia 2012 r., w godz. 9.00-12.30 oraz 15.00-18.30 w Brukseli.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.50.

Załączniki:
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia w dniach 21-22 listopada 
2011 r.
Lista petycji do wycofania, zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 

uwag dla przewodniczącej.
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